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Záverečný účet obce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet nulový a finančné operácie ako vyrovnané.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.10.2018 uznesením č.
60/10/2018
Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 3.5.2019 uznesením č. 28/05/2019
- druhá zmena schválená dňa 3.5.2019 uznesením č. 28/05/2019
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2019-cudzie zdroje dňa 5.6.2019
a vzatá na vedomie dňa 19.6.2019 uznesením č. 37/06/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 28.8.2019 uznesením č. 52/08/2019
- piata zmena schválená dňa 28.8.2019 uznesením č. 52/08/2019
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 6/2019-cudzie zdroje dňa 22.8.2019
a vzatá na vedomie dňa 28.8.2019 uznesením č. 52/08/2019
- siedma zmena schválená dňa 28.8.2019 uznesením č. 53/08/2019
- ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 8/2019-S starostu dňa 9.9.2019 a
vzatá na vedomie dňa 12.9.2019 uznesením č. 70/09/2019
- deviata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 9/2019-S starostu dňa 12.11.2019
a vzatá na vedomie dňa 16.12.2019 uznesením 89/12/2019
- desiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 10/2019-cudzie zdroje dňa
12.11.2019 a vzatá na vedomie dňa 16.12.2019 uznesením 90/12/2019
- jedenásta zmena schválená dňa 16.12.2019 uznesením 91/12/2019
- dvanásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 12/2019-S starostu dňa 12.12.2019
- a vzatá na vedomie dňa 16.12.2019 uznesením 92/12/2019
Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

266 978

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
396 492

260 318
0
6 660

298 661
24 877
72 954

266 978

396 492

260 318
0
6 660

295 708
88 124
12 660

0

0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
396 492

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

331 776,48

83,68

Z rozpočtovaných celkových príjmov 396 492,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
331 776,48 EUR, čo predstavuje 83,68 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
298 661

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

293 343,80

98,22

Z rozpočtovaných bežných príjmov 298 661,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
293 343,80 EUR, čo predstavuje 98,22 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
265 991

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

260 058,65

97,77

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 238 951,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 238 389,94 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,77 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 100,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 13 171,44 EUR, čo
predstavuje plnenie na 93,41 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 871,14 EUR a príjmy
dane zo stavieb boli v sume 4.300,30 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 13 046,16
EUR a za nedoplatky z minulých rokov 125,28 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 8 127,44 EUR. Z toho 7 754,92 EUR za predchádzajúce roky a za
rok 2019 v sume 372,52 EUR.
Daň za psa 357,- EUR
Daň za ubytovanie 266,50 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 7.873,77 EUR
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za KO a DSO v sume 6 391,51 EUR. Z toho 5 041,51
EUR za predchádzajúce roky a 1 350,- EUR za rok 2019.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
13 344

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

12 981,51

97,28

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 559,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 458,77 EUR, čo je
93,57 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 193,55 EUR, príjmy
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z prenajatých pozemkov v sume 200,79 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 830,93 EUR a príjem z prenajatých strojov 233,50 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 200,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 140,20 EUR, čo je
95,02 % plnenie. Ďalšie nedaňové príjmy sú za porušenie predpisov, za predaj výrobkov, tovarov
a služieb, školné, stravné, réžia a úroky z vkladov v celkovej sume 10 382,54 EUR
z rozpočtovaných 11 785,- EUR, čo je 113,51 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 486

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 808,30

112,96

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 486,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 808,30 EUR, čo predstavuje 112,96 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad poistného plnenia, príjmy z
dobropisov, vratiek, príjmy z refundácie a iné príjmy.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 16 840,- EUR bol skutočný príjem vo výške
17 495,34 EUR, čo predstavuje 103,89 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MF SR Bratislava
ÚPSVaR Spišská Nová Ves
DPO Bratislava
ÚPSVaR Spišská Nová Ves
Okresný úrad Spišská Nová Ves
Okresný úrad Spišská Nová Ves
ÚPSVaR Spišská Nová Ves
Okresný úrad,odbor školstva Košice
Okresný úrad Spišská Nová Ves
Úrad vlády SR Bratislava
Sponzori

Suma v EUR
1 378,30
3 783,06
1 400,3 040,80
19,60
237,93
2 089,28
1 699,56,55
3 000,790,82

Účel
Voľby prezidenta a voľby do EP
Aktivačná činnosť- príspevok
Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor
Dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi
Dotácia na Register adries
Dotácia na Register obyvateľov
Rodinné prídavky- osobitný príjemca
Dotácia na školské pomôcky MŠ
Dotácia na prenes.výkon ŠS- živ.prost
Dotácia na nákup športovej výbavy
Sponzorské príspevky na deň detí

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
24 877

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

24 877,-

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 24 877,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
24 877,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Jedná sa len o príjem kapitálového transferu
v uvedenej sume.
Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 12.077,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 12,077,- EUR, po
predstavuje 100% plnenie.
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Granty a transfery
Z rozpočtovaných 12 800,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 12 800,- EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR Bratislava
Úrad vlády SR Bratislava

Suma v EUR
4 800,8 000,-

Účel
Dotácia zo ŠR na rekonštrukciu
oplotenia MŠ
Dotácia na vybudovanie detského
ihriska

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
72 954

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

13 555,68

18,58

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 72 954,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 13 555,68 EUR, čo predstavuje 18,58 % plnenie.
V roku 2019 bolo schválené zapojenie do rozpočtu a čerpanie univerzálneho kontokorentného
úveru v sume 59.398,- EUR obecným zastupiteľstvom dňa 28.8.2019 uznesením č.53/08/2019.
Uvedená suma úveru nebola v skutočnosti v roku 2019 čerpaná.
Schválením rozpočtu na rok 2019 uznesením č. 60/10/2018 zo dňa 25.10.2018 bolo schválené
použitie rezervného fondu na splátky istiny úveru v sume 6.660,- EUR a uznesením č.
27/05/2019 zo dňa 3.5.2019 použitie rezervného fondu na splátky istiny univerzálneho
kontokorentného úveru z r.2018 v sume 6 000,- EUR. V skutočnosti bolo plnenie na splátky
istín úverov v sume 12.660,- EUR.
V roku 2019 boli do rozpočtu zapojené nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania
v sume 895,68 EUR
V roku 2019 obec nemala žiadne nevyčerpané prostriedky zo ŠR, ktoré by mohla použiť v súlade
so zákonom č.583/2004 Z.z..
3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Betlanovce nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
396 492

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

261 987,22

66,08

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 396 492,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 261 987,22 EUR, čo predstavuje 66,08 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
295 708

Skutočnosť k 31.12.2019
247 177,22

% čerpania
83,59
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 295 708,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 247 177,22 EUR, čo predstavuje 83,59 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 108 012,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
99 456,88 EUR, čo je 92,08 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úradu, údržbára/organizátora aktivačnej činnosti, hlavného kontrolóra, správcu pohrebiska
a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 42 211,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
37 958,87 EUR, čo je 89,93 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 114 021,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
90 707,84 EUR, čo je 79,55 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, stroje, interiérové vybavenie, reprezentačné výdavky,
stravovanie, prepravné, rutinná a štandardná údržba, poistenie majetku, poplatky banke, odmeny
na základe dohôd, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva, ostatné tovary a služby, tvorba
sociálneho fondu, náhrady a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 29 984,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
17 832,51 EUR, čo predstavuje 59,47 % čerpanie.
Jedná sa o príspevky na spoločný stavebný a školský úrad, príspevky Charite na opatrovateľskú
službu, náhrady príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti, poskytnuté dotácie z rozpočtu
obce, členské príspevky a odstupné.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1 480,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 221,12
EUR, čo predstavuje 82,51 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
88 124

Skutočnosť k 31.12.2019
2 150,-

% čerpania
2,44

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 88 124,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 2 150,- EUR, čo predstavuje 2,44 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výkonné a zákonodarné orgány
Z rozpočtovaných 25 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 0,- EUR, čo predstavuje
0 % čerpanie. Jedná sa o rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie MŠ
z úveru.
b) Cestná doprava
Z rozpočtovaných 34 398,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 0,- EUR, čo predstavuje
0 % čerpanie. Jedná sa o rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
a vybudovanie miestnych komunikácií a výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií z
úveru.
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c) Nakladanie s odpadovými vodami
Z rozpočtovaných 12 077,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 0,- EUR, čo predstavuje
0 % čerpanie. Jedná sa o rozpočtované výdavky na výstavbu kanalizácie a ČOV z vlastných
prostriedkov.
d) Rekreačné a športové služby
Z rozpočtovaných 8 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,- EUR, čo
predstavuje 0 % čerpanie. Jedná sa o rozpočtované výdavky na nákup prvkov pre výstavbu
detského ihriska z dotácie Úradu vlády SR.
e) Kultúrne služby
Z rozpočtovaných 950,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 950,- EUR, čo predstavuje
100 % čerpanie. Sú to výdavky na projektovú dokumentáciu na výstavbu zastrešeného pódia na
kultúrne podujatia.
f) Vysielacie a vydavateľské služby
Z rozpočtovaných 2 419,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 1 200,- EUR, čo
predstavuje 49,61 % čerpanie. Sú to výdavky na nákup telekomunikačnej techniky – VM
Systému Florián k miestnemu rozhlasu, z ktorých bola v roku 2019 uhradená polovica.
g) Predprimárne vzdelávanie
Z rozpočtovaných 5 280,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 0,- EUR, čo predstavuje
0 % čerpanie. Sú to rozpočtované výdavky na rekonštrukciu oplotenia materskej školy z dotácie
Ministerstva financií SR a vlastných prostriedkov.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
12 660

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

12 660,-

100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií v sume 12 660,- EUR na splácanie istiny
prijatých úverov z rezervného fondu bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 12 660,- EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Betlanovce nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
293 343,80
293 343,80
0,00

247 177,22
247 177,22
0,00

46 166,58
24 877,00
24 877,00
0,00

2 150,00
2 150,00
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kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ
Vylúčenie z prebytku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

22 727,00
68 893,58
-16 996,64
-282,28
0,00
51 614,66

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

13 555,68

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

12 660,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

895,68
331 776,48
261 987,22
69 789,26
-17 278,92
0,00
52 510,34

Návrh riešenia hospodárenia obce za rok 2019
Prebytok rozpočtu v sume 68 893,58 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR podľa osobitných predpisov v sume 16 996,64 EUR a o nevyčerpané
prostriedky školského stravovania v sume 282,28 € navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

51 614,66 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 895,68 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
895,68 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
52 510,34 EUR.

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
1 420,63

14 531,19
9

- uznesenie č. 60/10/2018 zo dňa 25.10.2018 –splátky istiny z úveru
- uznesenie č. 27/05/2019 zo dňa 3.5.2019 použitie rezervného fondu
na splátky istiny univerzálneho kontokorentného úveru
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

6 660,6 000,3 291,82

Peňažný fond
Obec v roku 2019 nevytvárala peňažné fondy v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z.
v z.n.p..
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS – peňažný príspevok
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
38,41
880,87
280,592,47,28

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
1 405 594,76
1 371 650,19

KZ k 31.12.2019 v EUR
1 500 874,21
1 409 997,90

8 240,34
1 271 639,50
91 770,35
33 862,37

6 965,58
1 311 261,97
91 770,35
90 806,11

1 686,49

1 949,37

15 011,97
17 163,91

15 201,08
73 655,66

82,20

70,20

Stav pohľadávok k 31.12.2019
Druh pohľadávky

Druh pohľadávok za:
- daň z nehnuteľností predch.obdobia

Pohľadávky celkom
k 31.12.2019 v EUR

7 386,25

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

7 386,25

10

741,19
5 041,51
1 350,00
89,10
593,03
15 201,08

- daň z nehnuteľností za rok 2019
- poplatok za TKO predch. obdobia
- poplatok za TKO rok 2019
- vrátenie nevyčerp. transferu od OŠK
- dobropisy - energie
Pohľadávky spolu k 31.12.2018

741,19
5 041,51
1 350,00
89,10
593,03
15 201,08

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
1 405 594,76
926 466,88

KZ k 31.12.2019 v EUR
1 500 874,21
984 537,68

926 466,88
77 796,54

984 537,68
68 211,26

540,-

540,16 996,64
118,41
14 620,13
35 936,08
448 125,27

97,56
28 562,90
48 596,08
401 331,34

Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- ostatné záväzky (preplatky za stravu)
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- bankám
- štátnemu rozpočtu
- iné záväzky
- záväzky zo SF
- rezerva na audit za rok 2018
Záväzky spolu k 31.12.2018

2 512,10
51,46
6 174,39
4 730,24
1 103,36
35 936,08
16 996,64
48,58
118,41
540,68 211,26

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

2 512,10
51,46
6 174,39
4 730,24
1 103,36
35 936,08
16 996,64
48,58
118,41
540,68 211,26

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Prima banka a.s.
Prima banka a.s.

Účel

univerzálny
univerzálny

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

49 790,88
40 601,64

6 660,6 000,-

140,84
697,51

1 334,44
34 601,64

Rok
splatnosti

2023
2028

V roku 2018 obec prijala Municipálny (kontokorentný) bankový úver Univerzál v Prima banke
a.s. Slovensko v celkovej sume 100.000,- € s úrokovou sadzbou 1,8 % p.a. na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva č.21/05/2018 zo dňa 9.5.2018. Z úverového rámca 100.000,- € do
31.12.2018 obec vyčerpala 40.601,64 €. V roku 2019 z uvedeného úveru obec nečerpala, ale
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vykonávala len splátky istiny spolu v sume 6.000,- €. K 31.12.2019 je zostatok nesplateného
úveru v sume 34.601,64 €.
Okrem toho obec spláca pravidelnými mesačnými splátkami 555,- EUR univerzálny úver,
ktorého zostatok je k 31.12.2019 1 334,44 EUR.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

252 898,60
252 898,60
252 898,60
35 936,08

35 936,08

0
35 936,08

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

35 936,08

252 898,60

14,21 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon št. správy na úseku ŽP,REGOB, Reg. adries
- dotácie zo ŠR - voľby

Suma v EUR

252 898,60
252 898,60
252 898,60
305,93
549,96
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-

dotácie pre DHZ
dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi a školské pomôcky
prostriedky na aktivačnú činnosť
rodinné prídavky – osobitný príjemca

1 400,1 598,1 303,85
1 372,80

Spolu poskytnuté prostriedky od iných subjektov
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

6 530,54
246 368,06
246 368,06

12 660,-

838,35
13 498,35

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

13 498,35

246 368,06

5,48 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2011 o dotáciách s dodatkami,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Obecný športový klub Betlanovce - bežné
výdavky na rozvoj vzdelania, telovýchovy
a športu – realizácia projektu 5.liga
v st.tenise Spiš, prenájom hokej.haly

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

850,- €

760,90 €

89,10 €

-4-

K 31.12.2019 bola vyúčtovaná uvedená dotácia, poskytnutá v súlade so VZN č. 3/2011
o dotáciách a nevyčerpaná suma 89,10 € vrátená na účet obce v roku 2020.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
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c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec Betlanovce nie je zriaďovateľom právnických osôb, ani príspevkových a rozpočtových
organizácií.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MF SR
UPSVaR SNV
DPO SR
UPSVaR SNV
Okr.úrad SNV
Okr.úrad SNV
UPSVaR SNV
Okr.úrad
Košice
Okr.úrad SNV
Úrad vlády SR
MF Bratislava
Úrad vlády SR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Bežné výdavky
Voľby prezidenta a voľby do EP
Príspevok na aktivačnú činnosť
Dotácia pre DHZ
Dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi
Dotácia na Register adries
Dotácia na Register obyvateľstva
Rodinné prídavky – osobitný príjemca
Dotácia na školské pomôcky MŠ
Dotácia na prenesený výkon ŠS- ŽP
Dotácia na športovú výbavu
Kapitálové výdavky
Dotácia na rekonštrukciu oplotenia
MŠ
Dotácia na výstavbu detského ihriska

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1 378,30
3 783,06
1 400,3 040,80
19,60
237,93
2 089,28
1 699,-

1 378,30
3 783,06
1 400,1 844,16
19,60
237,93
2 089,28
1 699,-

0
0
0
1 196,64
0
0
0
0

56,55
3.000,-

56,55
0

0
3 000,-

4 800,-

0

4 800,-

8 000,-

0

8 000,-

-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec Harichovce-staveb.ú
Obec Smižany- škol.úrad

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 392,40,47

1 392,40,47

0
0

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Betlanovce neprijala ani neposkytla žiadne finančné prostriedky od VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
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Obecné zastupiteľstvo v Betlanovciach uznesením č.74/12/2013 zo dňa 5.12.2013 schválilo
v zmysle zákona 583/2004 Z.z. v znení novely zákona č. 426/2013 Z.z. §4 odst.5 neuplatňovanie
programovej štruktúry v rozpočte obce Betlanovce od 1.1.2014

13. Návrh uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2019.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia a zostatok
finančných operácií za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške 52 510,34 EUR
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Príloha č. 1

Prehľad stavu bankových účtov, cenín a pokladne
k 31.12.2019
Finančné účty:
211 Pokladňa

účtovný stav
skutkový stav

488,42 €
488,42 €

261 Peniaze na ceste

účtovný stav
skutkový stav

0
0

2211 Bežný účet

účtovný stav
skutkový stav

52 021,92 €
52 021,92 €

221RF Rezervný fond účtovný stav
skutkový stav

3 291,82 €
3 291,82 €

22161 Účet SF

účtovný stav
skutkový stav

47,28 €
47,28 €

2215 Dotačný účet

účtovný stav
skutkový stav

15 800,- €
15 800,- €

221D Depozit

účtovný stav
skutkový stav

1 196,64 €
1 196,64 €

213 Ceniny známky

účtovný stav
skutkový stav

27,30 €
27,30 €

213 Ceniny str. lístky

účtovný stav
skutkový stav

500,- €
500,- €

22141 Účet šk.jedálne účtovný stav
skutkový stav

282,28 €
282,28 €

Vystavila: Janka Lapšanská, samostatný referent
V Betlanovciach 25.5.2020
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